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Na de ontvangst der beide bezendingen Afrikaansd« Lepidoptera ,

die ik in het ISde en 16de deel van het Tijikclnifl voor Eulo-

„lope heb besproken, zijn nog eenige grootere of klemere rut

hetzeUde werelddeel in n.ijne handen gekomen. Geen van allen

omvatte echter alle tamilien der Lepidoptera. Door personen b.jeen-

.vebragt, die zich alleen in het voorbijgaan met het verzamelen

van vlinders bezig hielden, ontbraken in die collectien de Hete-

rocera bijna geheel, terwijl de kleinere Rhopalocera, met name

de Lyeaenina en Hesperidina ook slechts schaars vertegenwoordigd

waren. Onder de overgezonden vlinders is dan ook geen enkele

nieuwe soort. Niettemin hebben zij mij aanleiding gegeven tot

eeni..e opmerkingen en aanteekeningen ,
die ik hier wd mede-

deelen, te gelijk met eenige verbeteringen, die vooral m,n stnk

„ver de door van Woerden verzamelde Lepidoptera (lyi>. v.

m XV (1872) p. \-w, pi- I-'') '«i'-«f™-

De belangrijkste bezendingen Afrikaansche vhnders ontvmg ik

van de beeren Greshoff en Pasteur, beiden, evenals wijlen van

Woerden, geêmployeerden der Afrikaansche Handelsvereenigmg te

Rotterdam. De door hen gezonden Lepidoptera werden allen ,n

Angola bijeengebragt, aan de Congo- en aan de Quanza-nv.er,
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A c r il « il Serena Fabr. , Sijd. Eid. p. iO 1 ; id. Eat. Si/st. III. 1

]). 164. —Trimen, lihopal. Afrio. Austral, p. 107.

Epouiua Cramer, III pi. 268 G, D (niet A, B).

Maujaca Boisduval , Faune de ilaäag. , Lépid. p. 33 pi. 5 f. 6

,

7 (e?), pi. 4 r. 6 (?).— Snellen , Ti/ils. v. Eni. XV (1872) p. 11.

Verscheidene exemplaren , door Pasteur verzamekl
,

geven mij

aanleiding tot de volgende opmerkingen. Vooreerst citeren Fabri-

cius en Herrich Schäfl'er {Vrodromim Si/st. Lepidopt.) ])ij Serena

verkeerdelijk Eponina Gramer A, B. Deze is cene andere sooil.

Vervolgens is Manjaca Boisd. pi. 4 f. 6 niet het gewone wijfje,

maar eene variëteit met grijswit bestoven voorvleugels. De gewone,

regelmatige wijfjes zijn bij Gramer afgebeeld en verschillen in kleur

en teekening niet van den man. Eindelijk vind ik bij mijne

exemplaren nog een paar kleine variëteiten, behalve die met afge-

broken , zwarten dwarsband der voorvleugels {Maujaca Boisd.
,

pi. 5 f. 6 , 7). Soms ontbreekt de zwarte stip in de middencel

der voorvleugels. Ook komen bij enkele voorwerpen in plaats van

een roodgeel gevlekten , zwarten achteri'and der vleugels , zwarte

langsstrepen op de adereinden voor; inzonderheid is dit het geval

op de voorvleugels. Gele stippen in de punt der voorvleugels,

zooals Gramer afbeeldt , worden bij geen mijner exemplaren ge-

vonden, evenmin bezit ik voorwerpen met geheel ongevlekten

achterrand der bovenzijde , zooals Trimen die beschrijft.

Een exemplaar behoort tot Trimen's variëteit met grijsbruin be-

stoven, aan de punt met eene vuilwitte vlek geteekende voorvleu-

gels, terwijl eindelijk nog op te merken valt, dat bij al de door

Pasteui' gezonden stukken de zwarte dwarsband der voorvleugels

afgebroken is. Uit dit alles blijkt dat Serena eene sterk variërende

Acraea is.

AcraeaEgiiia Gram. , I \)\. 39 F. G.

Uit de door mij ontvangen voorwerpen blijkt , dat althans Pscit-

deglna Westwood {Eglna Stoll
,

pi. 25 f. 3, 36-) slechts eene

variëteit van E(jlna is. Zeei' waarschijnlijk is dit ook het geval

met Acara Hewitson, Exot. Butterjl. , Acraea pi. III f. 19, 20,
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en iiiisschien belioort zelfs Ey 'ma tot Zetes Linn. {Menippe Stoll,

pi. 28 f. 1, \a).

A c r a e il E p o ii i n a Gram. , III pi. 268 A , B (niet G ,
D).

Een voorwerp ontving ik van Pasteur. Het verschilt niet van

Granier's afbeelding- en ook niet van exemplaren, die onlangs door

Sala en Buttikofer in Liberie werden verzameld en zich thans

op het Leidsch museum bevinden.

Acraea Orestia Hewits., Ent Muutkl. Mag. XI (1874—75)

p. 131; id., Exot. Butt., Äcraea pi. VII f. 47.

Oredina Plötz, Stett. Ent. Zeit. 1880 p. 190.

Orest'ma Plötz is dezelfde soort als Orestia Hewitson. Op de

afbeelding is de donkere achterrand der achtervleugels te sclierp

uitgedrukt. Overigens verwacht ik , dat het later wel blijken zal

dat deze Orestia Hewits. slechts eene kleine variëteit van Quirina

Fabr. is.

Loan da (Pasteur).

Acraea A er ita Hewits. Exot. Butt., Acraea pi. III f. 18.

Een gaaf en frisch exemplaar ontving ik van Pasteur. Waar-

schijnlijk is Acrita een grootere vorm van Cerasa Hewits.

Acraea Lycia Fabr. , Si/st. EJnt. p. 464.

Vele exemplaren , ook van de variëteit Syanzini Boisduval , Faune

de Madagascar , Lépid. , p. 34 pi. 6 f. 6, 7, doch zonder over-

gangen. Ik lioud echter Sgauzini stellig niet voor eene bijzondere

soort. Een voorwerp van den type heeft bijna paarsachtig grijze

voorvleugels, zweemende naar die van Acr. Necoda Hewits., Acr.

pi. II f. 9, waarvan Kirby wel teregt vermoedt dat zij eene

variëteit van Lycia is.

Loanda (Pasteur). Een bijzonder groot exemplaar ontving ik

door van Medenbach de Rooij uit Natal.

Acraea A d m a t li a Hewits. , Exot. Butt., Acraea pi. III f. 16, 17.

Admatha is waarschijnlijk sleclits eene variëteit van Horta Linn.

Mijne exemplaren variëren eenigszins. Een $ heeft eene vuilbruine

bovenzijde met eene witte plek bij den staarthoek der achtervleu-
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Lïely. Een ander («?) begint te naderen tot Abdera Hewits. , Avraea

pi. I f. 1 , 2 , welke volgens Kirby eene variëteit is van Cepheus

Linn. , Mufi. Ludov. Ulr. p. 252 , en zoodoende mögt Linnaeus toch

wel op het regte spoor zijn, toen hij (Sj/st. Nat. I, 2 p. 755)

liet vermoeden uitte dat zijne Cep/iem als eene variëteit tot Horta

kon behooren. Hewitson mei'kt in zijne Exotic Butterflies bij Acraea

Acara wel met regt op , dat de toekomst leeren zal dat de Acraeën

van Afrika zeer variëren. Niettemin zijn er schrijvers, die voort-

gaan met op de ligtzinnigste manier zoogenaamde nieuwe soorten

te beschrijven (zie Plötz, bij Acr. Orestia hierboven).

Acraea Gea Fabr. , Spec. Ins. II p. 32.

Epaea Gram., Ill, pi. 230 ß , G.

Esehria Hewits., Exot. Butterfl.., Acraea pi. II f. 11, 12.

Protea Trimen, Khop. Afric. Amtr. p. 110 pi. 3 f. 2.

Deze citaten behooren stellig bijeen.

Loanda (Pasteur).

Acraea V i ii i d i a Hewits. , Exot. Butt. , Acraea pi. VII f. 45, 46.

Eenige exemplaren. Een voorwerp heeft ook in cel 2 der voor-

vleugels eene zwarte stip. Acerata Hewits. pi. VII f. 44 is stellig

slechts eene variëteit van Vìrùdia , overeenkomende met de variëteit

Manjaca van Serena.

Angola (Greshoff).

Acraea Ze tes Linn., Si/st. Nat. Ed. 12. I, 2 p. 766.

2Ieuippe Drury, Illmtr. Hl pi. 13 f. 3. —Stoll,pl. 28 f. 1,1A.

Acara Hewits., Exot. Butt., Acraea pi. III f. 19, 20.

Het door Keulemans op het Prinsen-eiland gevangen exemplaar

dezer soort komt overeen met Acara Hewits. , die wel niet anders

is dan eene variëteit van Zetes Linn. Eg ina Gram. , Pseudegina

Westwood, Natalica Boisd. en Auemosa Hewits. verschillen waar-

schijnlijk ook niet specifiek van Zetes.

Da nais Chrysippus Linn. , Mms. Ludov. Ulr. p. 263 ; id.

,

Si/st. Nat. Ed. 12. I, 2 p. 767 n°. 119.

Eenige exemplaren , door Greshotr en Pasteur uit Angola over-
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gezonden, behooren allen tot het gewone Afrikaansdie ,
heldergeel

gekleurde ras van den type, en geven tot geenerlei bijzondere opmer-

king aanleiding. Daarentegen meen ik te moeten aanteekenen, dat

alle exemplaren door Buttikofer en Sala in Liberie verzameld en

zich thans op het Leidsch museum bevindende, tot de variëteit

Alcippus Cramer II pi. 127 E , F behooren.

Dan ais Limniace Gram., I pi. 59 D, E.

Var. Peüverana Doubl, en Hewits. ,
Gen. of Blum. Lep. p. 93

pi. 12 f. 1.

Pasteur zond een exemplaar van deze overigens ontwijfelbare

variëteit, welke zich onderscheidt doordat op de bovenzijde der

voorvleugels, tegen den wortel van cel 1 i geene wigvormige blaauw-

groene streep, maar slechts zulk eene kleine ronde vlek wordt

urevonden.

Yphthima Dole ta Kirby, Catal of Lepid. of the DMln

museum p. 44.

Aderope Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 14.

Tot deze soort en niet tot Asterope behooren de beide door van

Woerden gevangen exemplaren van het genus Yphthima.

My cale si s Eli as is Hewits., Exot. Butterfl. ,
Mijcal. pi. Vil

f. 44, 45.

Pasteur zond drie exemplaren van Loanda.

De heer F. Moore merkt in de Transactions of the Entotu. Soc.

of London, 1880 p. 155 op, dat de meesten der beschrevene

Afrikaansche Satyr iden , die tot het genus Mi/calesis worden gebragt
,

o-eneriek van de Aziatische soorten verschillen en velen er zelfs

niet eens mede verwant zijn, terwijl in het bijzonder de soort,

die volgens hem de type van het genus is, namelijk de Afrikaansche

Evadne Cramer, onder de Aziatische soorten geene verwanten

bezit.

Vooreerst moet ik hierop aanmerken ,
dat het « typen »-stelsel

bij wetenschappelijke Zooiogen afgedaan heeft en dan, dat men

wel, zooals in vele andere gevallen, den naam van het genus

aan Hübner's Verzelchniss mag ontleenen ,
doch dat het gezag van
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dien Iconoyraaf, uiÜiüotde van de onbeduidende karakteristiek zijner

(( Vereine » niet verder kan gaan. Dit mag mede als eene uitge-

maakte zaak worden beschouwd. Herrich Schatter is, in zijnen

welbekenden Prodromus Si/fitemafh Lepidopf. {Corresp. Blatt des

Zool.-Mineral. Vereiuft zu Uegenslmrçi 1864—1874) de ware, weten-

schappelijke grondvester van het genus Mi/calens, en wanneer ik

nu de door hem gestelde hoofdkenmerken (Ader 3—4 der achter-

vleugels uit één punt, drie hoofdaderen der voorvleugels aan den

wortel blaasvormig gezwollen, de oogen behaard en de mannen

met een haarbosje aan den voorrand van de middencel der achter-

vleugels) naga , dan bevind ik , dat de in mijn bezit zijnde Afri-

kaansche soorten van Mi/calesis , met uitzondering van ^/i«.vw , wel

allen naakte oogen hebben , maar anders volkomen in dat genus

passen, ook in den habitus niet afwijken, en dat overigens de

afwijkingen van de Aziatische soorten zich bepalen bij kleine ver-

schillen in het beloop van de aderen 5—7 der achtervleugels. Het

beloop dezer aderen is intusschen ook bij mijne Afrikanen niet

steeds eveneens. Misschien vindt men het noodig , doch onver-

mijdelijk is het althans niet , de naaktoogige Afrikaansche Mycale-

siden generiek af te zonderen , maar wat stellig bij mij geen ingang

kan vinden , is de verdeeling der Aziatische soorten in een aantal

nieuwe genera met barbaarsche namen, zooals Moore doet. Aan-

bevelenswaardig mag het heeten , om ten behoeve van een gemakke-

lijker overzigt, het genus in groepen te sphtsen, doch het deugt

niet om daarvoor , in de eerste plaats , een alleen den mannen

eigen sexueel kenmerk te bezigen, zooals Moore doet, en ik merk

verder op dat zijne overige karakteristiek alles behalve voldoet voor

eene behoorlijke groepering der soorten.

MjjcalesiH Eliasis is eene soort , die groote overeenkomst heeft

met de Oost-Indische Auapita Moore en , zooals ik boven opmerkte,

de oogen zijn behaard evenals bij de Aziaten.

H y p a II i s I li t 11 y i a Drury , Illmtr. H. pi. 1 7, f. 1,2. —Cram.

,

HI, pi. -213 A, B; pi. '214 G, D.

Greshoft" zond een exemplaar, dat tot den type kan worden ge-
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rekend (Gram. '214 C, D), zonder nadere opgave van vangplaats;

Pasteur een paar voorwerpen der variëteit Polinice Gram. , pi. 375

G, H, van Loânda en vele zeer groote, der variëteit Cora Feisth.
,

[Acheloia Wallengrèn, liliopal. Caß. p. 29). Ik was bijna geneigd

deze stukken voor eene verschillende soort te houden, doch vond

een exemplaar, dat den overgang vormt tusschen Polinice en Cora.

De variëteit Anvatara Boisd. , die ik mede in door Pollen en van

Dam van Madagascar medegebragte stukken voor mij heb, verschilt

ook belangrijk in meer dan een opzigt; zij wordt echter wel teregt

in Kirby's Gatalogus als variëteit tot Iliihyia gerekend.

Neptis Ne me tes Hewits. , Exot. Butt. Ill Neptlfi pi. I f. 1, 2.

Twee exemplaren, door Pasteur overgezonden (van de Quanza-

rivier), verschillen van den type: 1°. doordat de witte dwarsband

der voorvleugels op ader 1 is afgebroken; 2°. door de aanwezigheid

van eenige witte stippen in de middencel derzelfde vleugels ;
3°. door-

dat de witte dwarsband der achtervleugels in cel 5 buitenwaarts

eerst sterk is verl)reed en dan, verder naar boven, even sterk

versmalt, zoodat hij in cel 7 naauwelijks half zoo breed is als bij

den type ;
4°. door lichtere

, roestbruin gemengde onderzijde
;

5°. door boven de helft ongelijken wortelrand van den middenband

der achtervleugels; 6°. door scherpere en helderder witte golflijn

aan de buitenzijde van dien band; 7**. door kleinere en lichtere

bruine vlekken voor die golflijn en 8°. door meer afgebroken witte

lijnen voor den achterrand. Specifiek verschil wordt hierdoor echter

stellig niet aangeduid, hoogstens eene lokale variëteit, (WeikPasteMri*

wil noemen.

Gen. 6Ô. PSEUDONEPTISnov. gen.

Herrich Schäffer plaatst de nu volgende soort in zijn genus Jaera

[Catnna Kirby) , en inderdaad heeft zij althans oppervlakkig veel

overeenkomst in bouw met CritJiea Drury en Opis Drury, doch

daar hij haar niet bezat of kon onderzoeken, was de invoeging

slechts voorloopig. Een paartje, dat ik uit Afrika ontving, stelt mij
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in staat aan Coenobita de juiste plaats iii het systeem aan te

wijzen. Deze is echter niet in het genus •laera {Catuna) ^ want

de subcostaal-ader der achtervleugels verwijdert zich van de costaal-

ader, juist tegenover de plaats waar de praecostaal- ader ontspringt.

Coenohifa behoort dus in afdeeling II van Herrich SchäfTer's Ana-

lytische tabel der Nymphalinen-genei'a {Corr. Blatt des ZooL-

Mineral. Vereins 1864, pag. 105 enz.) en, daar de middencel

zoowel der voor- als der achtervleugels gesloten is, verschilt zij

van al de in afdeeling II genoemde genera en vereischt dus de

vorming van een nieuw genus.

Wat nu Jaera Opis aangaat , deze soort komt in de atdeeling III

,

waar Herrich Schäffer haar zeer juist plaatst en waar de subcostaal-

ader der achtervleugels zich van de costaal-ader verwijdert
, duidelijk

voor den oorsprong der praecostaal-ader. De verdere generieke ken-

merken van Pseudoneptis zijn hoofdzakelijk de volgende : Oogen

groot ,
naakt. Palpen opgerigt en gebogen , smal , met spits eind-

lid. Sprieten zoo lang als drie vijfden der voorvleugels, met lang,

dun, knopje. Vleugels langwerpig, met gegolfden achterrand en

bijna vlakken voorrand der achtervleugels, de punt van laatst-

genoemde scherp. Praecostaal-ader der achtervleugels buitenwaarts

gebogen ,
ader 8 (costaal-ader) in de vleugelpunt ; middencel weinig

langer dan een derde van den vleugel , 7,6,5 even ver van

elkander boven , uit en onder haren voorrandshoek , ader 3 en 4

uit een punt uit den spitsen staarthoek der cel , 2 uit ruim drie

vijfden van haren binnenrand. In de voorvleugels geene hoofdader

aan den wortel opgezwollen, de middencel zoo lang als de halve

vleugel
, ader 2 uit twee derden van haren binnenrand , 3 en 4

verwijderd van elkander ,
—i (^) ^f ruim i

($) zoo ver als 2 van 3
;

dwarsader (discocellulair-ader) rond gebogen , 5 uit drie vierden ,

6 uit hare spits, uit één punt met den steel van 7—10, ader 7

in den achterrand, 8—10 even lang, het bovenste stuk van den

steel iets korter, het onderste iets langer dan het middenste; ader

11 ontspringt bijna op vijfzesden van den voorrand der middencel

en loopt vrij in den voorrand uit. Pooten gewoon gevormd; lijt

slank ; leekening aangelegd als bij Xepiis.
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Pseudoiieptis Ooeiiobita Fabr., Ent. S//.H. III. 1 p. 247.

Fabricius noemt de lichte teekening wit. Zij is groenwit.

Angola (Greshoff). Liberia (Buttikofer en Sala).

Vanessa (P y r a m e i s) C a r d u i Linn.

Ook deze wereldburger ontbrak in de bezending van den heer

Pasteur niet. De hoogte der vangplaats was niet nader aangeduid,

doch ik geloof, ingevolge de waarnemingen van den heer Piepers

in Indie, dat Cardui ook in tropisch Afrika niet in de lager ge-

le<?ene heete streken vliegt, maar in de hoogere, waar een meer

scematigd klimaat heerscht.

Loanda (Junij).

Diadema Misippus Linn., Mus. Ludov. Uh. p. 264..

$ ^ Bolma Gram., I pi. 65, E, F.

2 = Biocippus Gram. , I pi. 28 , B
,

G.

Var. 5 = Inaria Gram., III p. 214 A, B.

De beide sexen van dezen vlinder verschillen, zooals bekend is,

veel van elkander, doch ik moet hier nog opmerken, dat ik uit

Oost-Indie tot dusverre alleen typische wijfjes {Dlocippus Gram.)

ontving, daarentegen uit Afrika alleen wijfjes, die tot de variëteit

Inaria behooren. In de mannen uit de beide genoemde landstreken

is geen verschil.

Angola (Greshoff, Pasteur); Liberia (Sala en Buttikofer) ;
Prinsen-

Eiland (Keulemans). Schijnt in Afrika gemeen te zijn.

Catuna dnodecimpnn ctata Snell., Tijds.v. MLXV {iSl'i)

p. 15 pi. 1 f. 1—3 (Jaera).

Aterica Clorana Druce, Trans. Ent. Soc. of London, 1874 p. 157.

Kirby verandert in zijnen Gatalogus den naam van het genus

in Catuna, daar -Jaera Hïibn. , H. S. reeds vroeger was gebruikt.

Ook Buodecimpmictata mögt wel aanspraak maken op een nieuw

genus. Yleugelvorm en aanleg van teekening zijn geheel anders

dan bij Opu en Crithea, de kop is kleiner, ader 11 der voorvle\igels

is vrij lang en loopt vrij in den voorrand uit: bij Opts {CritJiea

bezit ik niet) is zij kort, ader 12 doorsnijdende.
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Het door van Woerden gezonden exemplaai' is tot dusverre het

eenige dat ik zag.

(« O (1 a r t i a Euri n o ii i a Gram. , I pi. 70 A.

Var. Amellïca Bvitl. , Trans. iJnt. Soc. of London, 1870, p. 525.

Een exemplaar, dat tot de onbeduidende variëteit AnMÌlìca behoort.

Loanda (Pasteur).

l i b y t II e a L a b d a c a Westw. , Gen. of B'mm. Lep. p. 41 3.

Var. LaiìiK Trimen, Trmu. Ent. Soc. of London, 1879 p. 337.

Een exemplaar. Trimen's opmerking, dat de achterrand der achter-

vleugels bij de Europesche en Amerikaansche soorten van het genus

gelijkmatig is getand, ter\vijl hij bij de Afrikaansche en Aziatische

op ader 2 neiging tot eene staartvorrnige verlenging toont, heb ik

bevestigd gevonden.

Angola (Greshoff).

Lycaena Parsi ra on Fabr. , Si/H. Ent. p. 526.

Asteris Snell., Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 18 pi. 1 f. 4, 5.

Verscheidene exemplaren. Het blaauw der bovenzijde van den S

is nog grijsachtiger en doffer dan op mijne aangehaalde afbeelding.

Loanda (Pasteur).

Lycaena Boe tien s Linn., %/. Nat. Ed. 12 p. 789 n°. 226.

Een paar. De bovenzijde is bij den S levendiger blaauv^' gekleurd

dan bij mijne Eiu'opesche exemplaren , doch de vleugelvorm dezelfde

en dus de achterrand, vooral der achtervleugels, minder afgerond

dan bij mijne Javaansche en Gelebaansche voorwerpen.

Quanza-rivier , Loanda (Pasteur).

Lycaena Telicanns Lang, Verz. 2e Ausg. p. 47.

Eenige exemplaren.

De onderzijde verschilt bij Afrikaansche exemplaren dezer soort

van die van Europesche. De grond is namelijk bij de eerstgenoemden

over het geheel lichter grijs, doch sommige der door de witte

dwarslijnen ingesloten vlekken en strepen zijn donkerder, bijna

zwart, en de witte lijnen zei ven breeder en helderder. Zij hebben

dus een bonter aanzien. Dit bemerkte ik zoowel bij de door Keule-
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mans op het Prinsen-eiland verzamelde exemplaren als bij die, welke

Pasteur aan de Quanza-rivier en te Loanda vond.

Pseudopontia paradoxa Feld., Teûtes Nom. 1869. n°. 8.

Calabanca Plötz, Stett. Eut. Zeit. 1870 p. 348 pi. 2 f. 1 a—f.

De sprieten zijn bij deze zonderlinge Piéride tot bovenaan ver-

dikt. Naar de aangehaalde, vergroote afbeelding, fig. Ic oordee-

lende, zou men meenen dat zij naar boven dunner worden. Dit

is niet het geval.

Angola (Greshoff); Liberia (Buttikofer en Sala).

Pont ia Xiphia Fabr. Spec. his. II p. 43 n°. 180.

Vontia Xiphia Fabr. en P. Alcesta Cramer worden nog steeds

als twee soorten beschouwd. Ik kan tusschen beiden eigenlijk alleen

dit verschil vinden , dat bij laatstgenoemde de zwarte vlek en punt

der voorvleugels kleiner en de fijne donkere lijntjes der onderzijde

minder sterk uitgedrukt zijn dan bij Xiphia.

Xiphia bezit ik van Java en Sumatra , en van Alcesta zond Gres-

hoff eenige exemplaren uit Angola , die tot de ,
iets grooter dan de

type zijnde, variëteit Si/lvicola Boisd. , Faune de Madag. p. '20

behooren.

Keulemans ving op het Prinsen-eiland twee wijfjes, die de zwarte

vlekken en vleugelpunt geheel missen.

Pieris Lari ma Boisd. , Spec. Gen. I p. 524.

Capricornus Ward, Ent. Monthl. Mag. VIII (1871) p. 59.

Pasteur zond vele exemplaren dezer tamelijk variërende soort.

Boisduval kende en beschreef slechts het ?, doch deed verkeerd

door het met Gliciria Gram. te vergelijken. Dit geeft een onjuisten

indruk, want de vleugelvorm is bij deze soort geheel andei^s, meer

zooals bij Calypso Fabr. Sommige exemplaren van het ? hebben

eene bijna geheel witte bovenzijde, bij anderen zijn de achter-

vleugels langs den achterrand smal geelachtig; bij een mijner

voorwerpen zijn zij geheel bleek, onzuiver citroengeel. Evenzoo

verschillen ook de zwarte vlekjes op den achterrand en de rij

zwarte stippen daarvoor, zeer in duidelijkheid. De man mist ge-

woonlijk de zwarte vlekjes op den achterrand der achtervleugels

15
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bijna geheel, terwijl ook die op den achterrand der achtervleugels

kleiner en duidelijk gescheiden zijn; alleen drie of vier om de

vleugelpunt worden door eene dunne zwarte bestuiving eenigszins

verbonden. De boogrij zwarte slippen vóór den achterrand ont-

breekt. De onderzijde is bij beide sexen steeds eveneens; de

voorvleugels zijn wit, met min of meer sterk oranje gekleurd

wortelderde der middencel , smal grauwen voorrand en breedere , ook

dun okerkleurig oranjegeel bestoven vleugelpunt. Achtervleugels

levendig oranje-okergeel , bijna chromaatgeel ; cel 8 bijna oranje-

rood ; de franje bij het eind der aderen ib, 2 en 3 zwart. Boven-

dien ziet men eene min of meer onvolledige boogrij zwarte stippen

over beide vleugels, op vijf zesden.

De <? gelijkt dus op dien van Pier. Saba Fabr. Laatstgenoemde

is echter kleiner en spitsvleugeliger; de onderzijde der achtervleugels

en die van de punt der voorvleugels zijn zeer bleek okergeel en

op eerstgenoemde cel 8 alleen aan den vooiTand zeer smal oranje,

maar niet rood.

Quanza rivier.

Pi er is Saba Fabr., Spec. Ins. II p. 46 n». 199.

Upapkia Gram., III pi. 207 D, E. (?)

Vele mannen ontving ik van den heer Pasteur , doch slechts één

wijfje, dat van de typische voorwerpen afwijkt: 1°. door geel-

achtig witte grondkleur, 2°. doordat de wortelhelft der voorvleugels

alleen in de middencel zwart bestoven is en 3°. de zwarte achter-

rand der achtervleugels niet meer dan een vierde der vleugelbreedte

heeft. Ook ziet men aan den wortel van de bovenzijde der achter-

vleugels slechts enkele zwarte stofjes.

Pieris Mesentina Gram., III pi. 270 A, B.

Severina Gram., IV pi. 338 G, H. (?).

De heer Pasteur zond vele mannelijke exemplaren ,
die met Mesen-

üna Gramer overeenkomen en slechts variëren in grootte, in de

mindere of meerdere breedte van den zwarten achterrand en in

het min of meer sterk uitgedrukte zwarte middenvlekje der voor-

vleugels. Daarentegen zijn een twaalftal voorwerpen van Severina
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allen vrouwelijk, en bij de zoo overeenstemmende onderzijde is het

voor mij niet twijfelachtig, dat Mesentina en Severina als de sexen

van ééne soort bijeen behooren. Voor zoover mij bekend, heeft

nog niemand daarop gewezen. De vleugelvorm is op de afbeelding

van Severina Gramer niet geheel juist, de voorvleugels moesten

iets spitser zijn.

De wijfjes variëren overigens niet onbelangrijk in de tint van

de bovenzijde der vleugels. Deze is wit, geheel okerkleurig geelwit

of alleen aldus op de voorvleugels , terwijl de achtervleugels zwavel-

kleurig wit zijn. Het zwarte middenteeken der voorvleugels is even

onbestendig van grootte als bij de mannen.

Syrische exemplaren dezer soort zijn kleiner en hebben een

smalleren, bij den man meer wit gevlekten achterrand der boven-

zijde. Ook is de grondkleur der onderzijde witter. Zij vormen de

variëteit Augunta Olivier.

Pi er is Phileris Boisd. , Faune de Madag. p. 17 pi. 2

f. 3—5; id., Sjjec. Gén. I p. 512.

Greshoff zond eenige exemplaren, die van Boisduval's afbeel-

dino-en alleen verschillen door sterker zwart bestoven voorvleu-

gelpunt en meer citroengeel dan oranjegeel bestoven wortel

derzelfde vleugels; doch ook een paar, dat, bij gelijken vleugel-

vorm en zwarte teekening, zich onderscheidt doordat de grond-

kleur der vleugels niet wit maar licht citroengeel is. Ik kan hier

evenwel niet aan specifiek verschil gelooven. Variatie in grondkleur

van wit tot geel is bij Pieriden eene gewone zaak.

Zeer waarschijnlijk komt het mij voor, dat deze Phileris slechts

eene variëteit is van Pieris Sj/lvia Fabr., S^st. I/nt. p. 470; id.,

Eiltom. Si/st. III. i p. 188 n°. 582, welke variëteit zich van den

type onderscheidt door sterker donker bestoven voorvleugelpunt

en meer oranje gekleurden voorvleugelwortel. Bhodope Fabr., Si/sf,

Ent. p. 473; id.. Ent. Syst. III. 1 p. 609 (E udoxia Cvd^m. pi. 213 G)

is eene tweede variëteit met geheel oranjegele voorvleugels ,
Poppea

Gram. 110 D eene kleinere afwijking van den type, met binnen-

waarts puntig verlengde zwarte randvlekken, terwijl de zwarte
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bestuiving aan de voorvleugelpunt, die aldaai' bij den type de zwarte

vlekken verbindt, ontbreekt , evenals bij Eudoxia Cvd^mev en Phileris

Boisduval.

Pieris Agathina Cramer, III pi. 237 D, E.

Van Pasteur ontving ik eenige typische voorwerpen, maar ook

een paar vrouwelijke exemplaren met onder en boven geheel oranje

grondkleur.

Terias Hecabc Linn.
, Sust. Nat. Ed. 12, I, 2 p. 763. —

Cramer, II pi. 124 B, C. —Snellen, Midden- Sumatra , Lepid. p. 23.

Pasteur zond een typisch exemplaar met smal donkeren achter-

rand der achtervleugels , dat niet van Javaansche verschilt.

Var. Blanda Boisd. , Spec. Gén. I p. 672 n». 32.

Van Greshoff ontving ik een j , dat met het door Keulemans op

het Prinsen-eiland gevangen voorwerp overeenstemt.

Terias Senegaleasis Hübn., Zutr. f. 969, 270.

Verscheidene exemplaren werden door Pasteur overgezonden. Zij

zijn min of meer goud- of citroengeel van grondkleur, op de voor-

vleugels smaller of breeder zwartgerand, terwijl de achtervleugels

een zeer smallen, op de aderen iets verdikten zwarten rand

hebben of slechts zwarte stippen aan de uiteinden der aderen.

Niettegenstaande de mindere grootte dezer voorwerpen acht ik het

niet onmogelijk , dat Senegalensis toch slechts eene der vele varië-

teiten van Hecahe is, misschien veroorzaakt door den vliegtijd,

daar Pasteur bij één exemplaar aanteekent, dat het in het drooge

jaargetijde gevangen werd.

Terias Brigitta Cramer, IV pi. 331 B, C. —Snellen,

Midd. Sumatra, Lepidopt. p. 24.

Drona Horsfield, Cat. Lep. East India Comp. p. 137 pi. 1 f.13.

Rachel Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 27 pi. 1 f. 10—13.

Eenige exemplaren ontving ik van Pasteur. Daarbij zijn zeer

kleine wijfjes; een heeft niet meer dan 27 mm. vlugt, doch

verschilt overigens niet van Cramer's afbeelding , die ook de vrouwe-

lijke sexe voorstelt. Op mijne afbeelding van het wijfje (waar het
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aderbeloop te sterk is uitgedrukt) vindt men bovendien nog een

zwart vlekje in den staarthoek der voorvleugels. Het is ook bij

een paar Afrikaansche voorwerpen aanwezig.

Idmais Donbledayi Hopffer , in Peters Heise , Zool. V p. 363.

Chrysonorae Doubled, en Hewitson , Gen. of Blum. Lep. pi. 7 f, 5.

Vesta Trimen, Hhopal. Af rie. Austral. I p. 62.

Pasteur zond een aantal exemplaren. Ik houd de specifieke

regten van Boubledayï niet voor zeer gegrond en verwacht dat

het later, door het vinden van overgangen, wel blijken zal dat

zij slechts eene variëteit is van Clirysonome Klug.

Idmais Dynamene Klug, Symhol. Phys. pi. 6 f. 17, 18.

—

Boisd. , Spec. Gén. I. p. 588 n°. 5.

Pasteur zond vele exemplaren van beide sexen, die wel is waar

onderling geen verschil vertoonen , maar toch houd ik het niet

voor onmogelijk dat later zal blijken , wanneer de Lepidoptera van

Afrika beter bekend zijn , dat Amata Fabr. , Ciipraea Fabr. , Calais

Cram, en Dynamene Klug te zamen slechts ééne soort uitmaken.

Callosnne Antigone Boisd. , Spec. Gén. I p. 572 n°. 19. —
Trimen , BJiop. Af rie. Anstr. p. 52.

Van deze aan Evippe verwante soort zond Pasteur eenige exem-

plaren. Boisduval kende alleen den c?, het 2 is door Trimen be-

schreven. Ik merk bij mijne exemplaren op, dat de roode vlek

der voorvleugelpunt een purperen weerschijn heeft, die bij Evippe

en de volgende Tkeogone ontbreekt.

Callosnne Tlieogone Boisd. , Spec. Gén. I p. 575 n°. 23. —
Trimen , Rhopal. Af rie. Austral, p. 51

.

Vele exemplaren ontving ik zoowel van Greshoff als van Pasteur.

Daarbij zijn er, die van typische voorwerpen van Evippe Linn.
,

Godart , Boisduv. en Gramer pi. 91 , F , G naauwelijks anders

verschillen dan door een weinig mindere gi'ootte en door het

ontbreken van de zwarte middenstip der voorvleugels. Andere,

met deze door de zachtste overgangen verbonden , behooren tot de

variëteit A van Boisduval's Theogone, en zoo wordt het voor mij
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waarschijnlijk dat Tlieogone (mei nog onderscheidene zoogenaamde

soorten van het genus Callosuné) wel niet meer is dan eene variëteit

van Evippe.

De wijfjes van Tlieogone variëren in het min of meer over-

vloedige van de zwarte teekening der bovenzijde.

Dryas Leda Doubl. , Gen. of Blum. Lep. p. 65. —Triinen
,

RJiopal. Afric. Austr. p. 63 pi. 2 f 5.

Waldhergi "Wallengrèn , lihop. Cabrar, p. 17.

Pasteur zond vele exemplaren van beide sexen , die grooter zijn

dan Trimen's afbeelding. Doubleday zegt dat hij geene kenmerken

kan vinden
,

genoegzaam om de generieke afscheiding van Leda

van het genus Eronia te wettigen. De genoemde soort vergelijkende

met Eronia Valeria, Tritaea, Boehera, Argolis en Jolaca, vind

ik de volgende verschillen:

Leda: De genoemde Eronia-^oovien'.

Sprieten : Korter dan de helft Zoo lang als de helft van den

van den voorrand der voorrand der voorvleugels,

voorvleugels.

Voorvleugels: Met spitse punt, de Met afgeronde punt, de ach-

achterrand steil, naar terrand schuin
,

gelijkmatig

onderen buikig. gebogen.

Dwarsaderder Langer dan de helft Veel korter dan de helft der

voorvleugels der geheele dwars- geheele dwarsader , bijna regi -

boven ader 5: ader, schuin, sterk standig, naauwelijks gebogen,

wortelwaarts gebogen.

Hierbij komen nog de geheel verschillende kleur en teekening.

Belangrijk mogen deze verschillen niet worden geacht, doch bij

den zoo afwijkenden habitus der vlinders, komt mij eene gene-

rieke afscheiding alleszins gewettigd voor.

Mijne vrouwelijke exemplaren zijn bijna even levendig geel ge-

kleurd als de mannelijke.

Dryas Buqiieti Boisd. , Spec. Gén. I p. 607 n^. 1. —Trimen
,

BJiop, Afric. Austr. p. 66,
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Eenige exemplaren (Pasteur).

Ook deze soort plaats ik liever in het genus Bryas dan in Eronia.

De sprieten zijn echter iets langer dan hij Leda, ook is de dwars-

ader der voorvleugels boven ader 5 iets langer en schuiner, maar

met dat al is de overeenkomst van Buqueti met Leda in alles

veel grooter dan met de bovengenoemde Eroniën.

Goniloba cretacea Snellen , Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 27

pi. 2 fig. 4—6.

Hesp. Gonessa Hewitson, Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1877

vol. 19 p. 76.

Pamph. Leucosoma Mabille, Eetït. Nonv. 1877 p. 114 n°. 7.

Beide synoniemen hebben in hetzelfde jaar het licht gezien.

Plesionenra Galenns Fabr., Eìtt. Spt. III. 1. p. 350. —
Donov. , Ins. of India pi. 50 f. 3.

Fabricius zegt van deze soort : « Habitat in Indus » , doch in

Kirby's catalogus wordt geen vaderland vermeld. Ik ontving twee

exemplaren van Pasteur, afkomstig van Loanda.

Syntomïs (Ceryx) Thyretiformis Wallengr. , Kaf eri.

Heteroc. Fjürilar p. 14. — Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872)

p. 35 pi. 3 f. 1—3.

Syntomis fulvescens Butler, Ilhistr. lp. 17 pi. 7 f. 2.

Een exemplaar ontving ik nog van Pasteur. Het is gelijk aan

het door van Woerden gezondene.

Earias fnscociliana Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 36,

Greshoff zond een wijfje. Het eindlid der palpen is de helft

langer dan bij den c?, doch overigens is er, behalve wat de ge-

wone sexuêle kenmerken aangaat, geen verschil. Mijn vermoeden,

dat Maculaiia Snell. de andere sexe van fuscociliana zou zijn
,

blijkt dus ongegrond.

Laelia snbrnfa Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 39;

id. , XXn (1879) p. 105 pi. 8 f. 6 ; id. , Midd. Sumatra , Lepid. p. 39.

Eene wijd verbreide soort, die tevens vrij sterk varieert. Ik

ken haar nu van Zuidwest-Afrika , Sumatra, Java en Celebes.
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Acontia gibbosa Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 50

pi. 4 f. 9, 10 {Agrophila).

Nader onderzoek heeft mij geleerd , dat deze soort in het genus

Acontia Ochs. en Treits. , Led. moet worden geplaatst.

Me S O t r O S t a s t i g ra a t u 1 a Snellen , Tijds. v. Ent. XV (1872)

p. 55 pi. 4 f. 16 {Erastria); id., Tijds. v. Ent. XXIII (1879—

1880) p. 55.

Chjtonjza Tecta Grote, Canad. Ent. VIII p. 190.

Ik ken deze soort nu van Noord-Amerika (Texas)
, Zuid-Amerika

(Columbio) , Zuidwest -Afrika (Angola) , Java en Gelebes. Zij moet
,

naar Lederer's systeem der Noctuinen , niet in het genus Erastria
,

maar in Mesotrosta worden geplaatst. Chijtoryza Grote kan ver-

vallen.

T 11 a 1 p O c h a r e S o r t h o g r a mma Snellen , Tijds. v. Ent. XV

(1872) p. 59 pi. 5 f. 5 {Micra).

Vliegt ook op Gelebes.

Pangrapta Selenialis Snellen , Tijds. v. Ent. XV (1872)

p. 64 {Elatydia).

Het is beter om deze soort in het genus Pangrapta (bij Deco-

ralis Hübn. , Zutr. {Marmorinia Epionoïdes en Geometroïdes Guen.
,

llijpena elegantalis Fitch) en bij Gilvagalis Snell. , Tijds. v. Ent.

XXIII (1879—1880) p. 112 pi. 8 f. 9, te plaatsen, want de

vleugelvorm is geheel dezelfde, terwijl bij het genus Elatydia Guenée

de achterrand der achtervleugels tusschen de punt en het midden

niet uitgesneden is.

Riviila terrosa Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 66

pi. 5 f. 10; id., XVI (1873) p. 72.

Vliegt, behalve aan de Gongo-rivier , in Afrika ook op het

Prinsen-eiland en op Madagascar, verder op Java, Sumatra en

Celebes.

Notocyma pruinosa Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872)

p. 67 pi. 5 f. 11, 12.

Ook op Java en Gelebes. De juiste plaats van het genus is

dadelijk achter Gonodonta.
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A erop ter is Mendax Snellen, Tijds. v. Ent. XV (1872) p.

71 pi. 6 f. 3, 4; id , XXIII (1879-80) p. 138.

Vliegt mede op Java en Gelebes.

Chionopteryx Aliicitaria Snellen, Tijds. v. Ent. XVI

(1873) p. 72 pi. 4 f. 1-5. .

Op de aangehaalde plaat is mijne afbeelding van het aderstelsel

dezer soort niet goed weergegeven, wat bij het nalezen der be-

schrijving ten deele reeds blijkt. Ader 9 der voorvleugels moest

in de vleugelpnnt uitloopen en ader 11 op ader 12 stuiten, niet,

deze doorsnijdende, in den voorrand eindigen.

Maearia Angolaria Snellen, Tijds.v. Ent.-^N {i^lSL) ^.^\

pL 6 f. 12—13.

De in mijne beschrijving vermelde Maearia svfflata Guenée heb

ik later van Java en Gelebes leeren kennen, en bevonden dat zij

zich inderdaad door de bogtige , naar onderen niet verbreede midden-

schaduw der voor- en achtervleugels op het eerste gezigt van

Angolana onderscheidt. Verder is de zwarte lijn, die bij de beide

soorten van de helft van cel 4 der voorvleugels naar den binnen-

rand der achtervleugels loopt, bij *S'z/j^«y« duidelijk en overal dubbel
,

terwijl de ruimte tusschen de beide lijnen geel is; voorts ontbreekt bij

Angolana het witte vlekje bij de punt der voorvleugels, dat Siif-

flata heeft, en is het achterrandsderde der bovenzijde bij laatstge-

noemde bijna geheel donkergrijs, bij Angolana slechts een weinig

donker gewolkt.

Botys tri den tal is Snellen, Tijds. v. Ent XV (1872) p. 89

pi. 7 f. 6, 7.

De voorvleugels zijn op de aangehaalde afbeelding te bruin van

kleur geworden en de achtervleugels vóór de boogstreep veel te

licht.

Botys mut liai is Zell, Mier. Caff. p. 40.

Bot IJS Aegrotalis Snell. , Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 90 pi. 7

f. 8; id., Midd. Sum. IV Lepid. p. 63 (var.)

Mijne Aegrotalis is niet die van Prof. Zeller, zooals bleek, toen
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deze de welwillendheid had, mij een exemplaar ter vergelijking te

zenden. De afbeelding in het Tijdschrift is onder de handen van

den kleurder gebrekkig geworden. Ik heb in mijne reeds voltooide

behandeling der Pyraliden van Celebes (waar Jlufualié ook voor-

komt, zoowel als op Sumatra en Java) de feilen in de bedoelde

afbeelding nader opgegeven en zal die dus hier niet herhalen, i)

Cnaphaloerocis (flarasmia) reeti strigosa Snell., TtJ(k. v.

Ent. XV (d872) p. 92 pi. 7 f. 11 , 12.

Op de afbeelding is de grondkleur te zwavelgeel en moest de

streep langs den voorrand in het schubbenkammetje potloodkleurig-
,

niet blaauw-grijs zijn.

Phakelliira Capensis Zeil.
,

,^Iicr. Caff'. p. 52.

Ik vermoed dat Capensu dezelfde soort is als Indica Saunders,

7Vö'/w. Ent. Soc. of London, New Ser. I (1850— 51) p. 163 pi. 12

f. 5—7. Laatstgenoemde zou dus de oudste naam zijn. Garorialis

Guen. , Eelt. et Pi/r. p. 297 houd ik ook niet voor verschillend

van Indica.

Grapholitha (Serieoris) iinprobana Snell. , Tijds. v.

Ent. XV (1872; p. 109 pi. 8 f. 11.

Ook deze afbeelding is er onder de handen van den colorist niet

duidelijker op geworden. De leemgele achterrand is niet aangeduid,

evenzoo komt de driekante lichte vlek der grondkleur aan den

binnenrand niet sfenoec: uit.

Hoewel naar kleur en teekening schijnbaar eene Sema-na, leert

toch een onderzoek van het aderstelsel , dat Improlana tot de afdee-

ling Serieoris behoort , want ader 5 der achtervleugels is aan den

wortel wel gebogen, doch ontspringt toch nog op eenigen afstand

van de ongesteeld uit één punt komende aderen 3 en 4.

•) Het bedoelde opstel zal in den volgenden jaargang van dit Tijd.schrift het

licM zien.


